
Internet na kolejích Hladnov a Vítkovice

Toto  je  návod pro  připojení  k  síti  Ostravské 
univerzity  platný  pro  Vysokoškolské  koleje 
Jana  Opletala  (Hladnov,  Slezská  Ostrava)  a 
Vysokoškolské koleje Ostrava – Vítkovice.

Tento návod se nevztahuje na jiné VŠ koleje v 
Ostravě, zejména ne na připojení k síti Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
na jejích kolejích Poruba a Dr. Malého.

Co budete potřebovat
1. Počítač, notebook nebo jiné zařízení, které je opatřeno klasickou ethernetovou síťovou kartou s 

konektorem RJ45.

2. Běžný kabel pro počítačovou síť (známý také pod názvy „kabel UTP přímý“, „patch kabel“, 

anglicky „patch cord“, odborně „kabel ANSI/TIA/EIA-568-B“). Nelze použít telefonní kabel 

(„RJ11“).

3. Zaregistrovat své zařízení, počítač nebo notebook (jeho fyzickou adresu – MAC) na Portále OU. 

Zvolit přihlašovací údaje pro ověřování 802.1X, pokud Vám nebyly vygenerovány systémem 

automaticky (Vítkovice), nebo si tyto automaticky vygenerované údaje můžete na Portále OU 

změnit (Hladnov). https://portal.osu.cz

Jste-li z jiné instituce než z Ostravské univerzity
Nejprve je nutné si vytisknout a vyplnit žádost o zavedení do databáze Ostravské univerzity na adrese: 
http://cit.osu.cz/dokumenty/koleje/zadostokontovsb.pdf a zřídit si tak jméno a heslo na Portál OU. 
S vyplněnou žádankou se dostavte nejdříve ke správci LDAP - Miroslav Vomáčka, a po té 
k administrátorovi IS STAG - Renáta Klimšová – uvedené osoby najdete na CIT OU, Bráfova 5, Moravská Ostrava. 
Po odevzdání žádanky Vám bude vytvořeno konto a předány přihlašovací údaje. 

4. Pokud není platba součástí kolejného (Vítkovice), je třeba nejprve provést platbu za pořipojení a 

to bezhotovostně pomocí CUS*), následně do druhého dne od přijetí platby bude Vaše připojení 

funkční. Pokud je připojení součástí kolejného (Hladnov), je připojení funkční do hodiny po 

registraci zařízení.

5. Nastavení svého zařízení, počítače nebo notebooku tak, aby byl schopen se ověřit pomocí 

802.1X a získal IP adresu z DHCP serveru. Společný návod pro operační systémy: Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7 na adrese: 

http://cit.osu.cz/dokumenty/koleje/navod_koleje_2013_novy.pdf

6. V případě problémů nejprve vyzkoušejte postupy uvedené v návodu: 

http://cit.osu.cz/dokumenty/koleje/navod_koleje_2013_troubleshooting.pdf

Tento dokument, společně s dalšími návody, naleznete na adrese: http://koleje.osu.cz v sekci „Připojení k internetu“. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) Centrální úhradový systém, viz Příloha č. 1 k Příkazu rektora č. 108/2012.
Informace o CUS viz portal.osu.cz ► Moje stránka ► Osobní informace ► CUS
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